RÁTKY & TÁRSA
ÜGYVÉDI IRODA

E-mailen továbbítva!
Tárgy: „Az Univerzál Beszerz
Kft. részére kéziszerszámok szállítása” tárgyú,
közbeszerzésekr l szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Második rész XV. fejezete
alapján indított, nyílt közbeszerzési eljárásban a 4. számú kiegészít tájékoztatás
megküldése.
Tisztelt Érdekl

Gazdasági Szerepl k!

Az UNIVERZÁL BESZERZ Kft., mint ajánlatkér „Az Univerzál Beszerz Kft. részére
kéziszerszámok szállítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításaként hirdetményt tett
közzé a TED 2017/S 108-218016 számon 2017. június 08-án.
Tájékoztatás:
A beérkezett kérdéseket a beérkezés sorrendjében sorszámozzuk és a válaszadás során e
sorszámokat használjuk.
Az eljárásban beérkezett kiegészít
válaszokat adja:

tájékoztatás kérésekre az ajánlatkér

az alábbi

44. Kérdés:
1.48.
CSILLAG-VILLÁS KULCS KLT 18R
kny 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 Fentiek szerint meghatározott
készletünk minimálisan eltér, 17 részes. A 24 és 27 helyett a 20-as méretet tartalmazza.
Elfogadható-e egyenérték nek
megfelel 17 részes készlet?
Válasz: Nem, Ajánlatkér
fogadja el.

az

általunk

forgalmazott

egyéb

paramétereknek

kizárólag a teljes kért méretsort tartalmazó kulcskészletet

45. Kérdés:
1.76.
S1MÍTÓLAPÁT PU 360X200MM
A „termék leírás" alapján 360X200MM az el írt tennék mérettartománya, azonban cégünk
által forgalmazott termék mérete: 320x 180
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 320x180 méret?
Válasz: Igen, a termék a megengedett 15%-os eltérési tartományba esik.
46. Kérdés:
1.84.
SZERÉSZ OLLÓ
A „termék leírás" alapján 64 mm az el írt termék mérettartománya, azonban cégünk által
forgalmazott termék mérete: 125 mm
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 125 mm hosszúságú termék?
Válasz: Nem, egy korábbi ajánlatkér i kérdésre adott válaszunkban foglaltak szerint a
nem lényeges méretek esetében 15%-os eltérést fogadunk el. Ez ebben az esetben
maximum 74 mm lehetne.
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47. Kérdés:
1.260.
CSILLAG KULCS KLT 12R
A „termék leírás" alapján 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x 15, 16x17, 18x19,
20x22,21x 23, 24x27, 30x32 , 34x36 az el írt termék mérettartománya, azonban cégünk
által forgalmazott termék mérete egy esetben eltérést mutat: 34x36 helyett a 25x28 méretet
tartalmazza.
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 25x28 méretet tartalmazó készlet?
Válasz: Nem, Ajánlatkér
fogadja el.

kizárólag a teljes kért méretsort tartalmazó kulcskészletet

48. Kérdés:
1.322
PRECÍZIÓS DERÉKSZÖG 300X175
A „termék leírás" alapján 300X175 az el írt tennék mérettartománya, azonban cégünk által
forgalmazott termék mérete: 300X200
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 300X200 termék?
Válasz: Igen, a termék a megengedett 15%-os eltérési tartományba esik.
49. Kérdés:
1.353
LAKATOS DERÉKSZÖG 175X300
A „termék leírás" alapján 175X300 az el írt termék mérettartománya, azonban cégünk által
forgalmazott termék mérete: 200X300.
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 200X300 termék?
Válasz: Igen, a termék a megengedett 15%-os eltérési tartományba esik.
50. Kérdés:
1.354.
LAPÁT SZÖGLETES 300X250 NYÉLLEL
A „termék leírás" alapján 300X250az el írt termék mérettartománya, azonban cégünk által
forgalmazott termék mérete: 270X250.
Elfogadható-e egyenérték nek az általunk forgalmazott - az egyéb paramétereknek
megfelel - 270X250 termék?
Válasz: Igen, a termék a megengedett 15%-os eltérési tartományba esik.
51. Kérdés:
1.594.
Az I. részajánlat 594. sorában ajánlatkér
ajánlatot.
Ajánlatkér egyenérték
csavarozó bitet?

¼” PH3 70 mm hosszú csavarozó bitre kér

termékként elfogad-e 50 mm vagy 90 mm hosszú ¼” PH3

Válasz: Nem, egy korábbi ajánlatkér i kérdésre adott válaszunkban foglaltak szerint a
nem lényeges méretek esetében 15%-os eltérést fogadunk el. Ez ebben az esetben 6070 mm lehetne.
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52. Kérdés:
1.676.
Az I. részajánlat 676. sorában ajánlatkér GUMI KALAPÁCS 1500GR (kereskedelmi
cikkszáma 742570) termékre kér árajánlatot. A termék forgalmazójának katalógusában az
áll, hogy a kalapács súlya 1250 gramm.
Kérjük szíveskedjenek feloldani az ellentmondást.
Amennyiben a helyes adat 1250 gramm, az a kérdésünk hogy ajánlatkér egyenérték
termékként elfogad-e 1200 gramm súlyú, egyéb paraméterekben azonos gumikalapácsra
vonatkozó ajánlatot? A súlykülönbség nem haladja meg a korábbi felvilágosításban irányadó
értékként megadott 15%-os mértéket
Válasz: Ajánlatkér 1500 gr-os gumikalapácsra vár ajánlatot.
53. Kérdés:
2.36.
A II. részajánlat 36. sorában ajánlatkér BIT ¼” LS 4,5X0,6 25MM termékre kér árajánlatot
(kereskedelmi cikkszáma 137917). A termék leírásában „pengeszélesség x vastagság 8 x 12
mm" méretet adnak meg.
Kérjük, szíveskedjenek feloldani az ellentmondást.
Válasz: Ajánlatkér BIT ¼” LS 4,5X0,6 25MM termékre kér árajánlatot.
54. Kérdés:
2.47.
A II. részajánlat 47. sorában ajánlatkér
ajánlatot.
Ajánlatkér egyenérték
Válasz: Nem, Ajánlatkér
el.

DUGÓKULCS ¼” KLT 34 RÉSZES termékre kér

termékként elfogad 32 darabos dugókulcs készletet?
kizárólag a teljes kért méretsort tartalmazó készletet fogad

55. Kérdés:
2.59.
A II. részajánlat 59. sorában ajánlatkér KÉZIFÜRÉSZ LAP BIMETÁL 24FOGÚ 300MM
(kereskedelmi cikkszáma 189162) termékre kér ajánlatot. A termék megnevezése és a
termék leírása között ellentmondás van, mivel a termék leírásában „collonkénti fogszám 18
db" adat szerepel.
Kérjük, szíveskedjenek az ellentmondást feloldani.
Válasz: Ajánlatkér
ajánlatot.

KÉZIFÜRÉSZ LAP BIMETÁL 24FOGÚ 300MM termékre kér

56. Kérdés:
2.60.
Ajánlatkér 2017. június 23-án kelt kiegészít tájékoztatásában már feloldotta a 11.
részajánlat 60. sorában lev KÉTOLDALÚ KÉZI F RÉSZLAP 24Z megnevezése és a tennék
leírása közötti ellentmondást.
Kérdésünk az lenne, hogy ajánlatkér
esetben 22 t/in fogszámú f részlapot?

egyenérték

termékként elfogad-e ebben az

Válasz: Igen.
57. Kérdés:
A részletes m szaki követelmények fejezet 3. pontjának 3.1-es alpontjában Ajánlatkér
adatokat kér a megajánlott termékekre vonatozóan.
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Elfogadható-e, összhangban a közbeszerzési törvény zöldítésére vonatkozó
törekvéssel, hogy ajánlattev a terméklapokat elektronikus formában egy az eredeti
árazandó költségvetési táblázattal megegyez sorrend , Excel táblában a termékekhez
tartozó internetes linkek formájában adja meg?
Válasz:
Nem fogadható el, tekintettel arra, hogy a szakmai ajánlat részeként kell benyújtani a
nyilatkozatot, általános internetes hivatkozásban lehetnek olyan adatok, amelyek nem
relevánsak az adott ajánlattételre vonatkozóan, Ajánlatkér nek mérlegelnie kellene, hogy
mely adatokat veszi figyelembe, ez a kés bbiekben problémát okoz, továbbá a papír alapon
benyújtott ajánlatot kell irányadónak tekinteni a papír alapú és az elektronikus példány
eltérése esetén.
58. Kérdés:
Az I. részajánlatban szerepl tételek megajánlása során általánosságban elfogadható-e a
készletben szállítandó termékek esetén, ha ajánlattev kínálatában a konkrét specifikáció
egy tételben nem elérhet , de darabonként össze tudja állítani a készletet és ennek
megfelel en feltünteti ajánlatában a részek katalógus/termék/gyártói azonosítóját
beazonosítás céljából?
Válasz: Amennyiben egy készletben szállítja és ad neki egy olyan azonosítót, amin az
adott készlet bármikor ugyanabban az összeállításban újra megrendelhet , abban az
esetben igen.
59. Kérdés:
Ajánlatkér az eljárás 3. számú kiegészít tájékoztatásában a 43. kérdésre adott válaszában
jelezte, hogy az ajánlattételi határid
meghosszabbításáról rendelkezett és err l
tájékoztatásképpen korrigendum feladásáról gondoskodott. A nyilvános adatbázisokban mai
napig nem jelent meg újabb tájékoztatás ezzel kapcsolatban, ugyanakkor a leadási határid
az eredeti dokumentáció szerint 07.13.-ra esik. Kérem szíves tájékoztatásukat ez ügyben.
Válasz:
Az Ajánlatkér 2017. július 12. napján küldte meg az Érdekl
Gazdasági Szerepl k
részére a feladott korrigendumot. Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017. július 20.
napján 10.00 óra.
60. Kérdés:
A korábbi levelükben, értesítésükben az alábbi szerepelt:
43. Kérdés:
Tudomásunk szerint a felmerült kérdések a lejárati határid l számított kérdésfeltevési
határid n belül vannak, de az ajánlattev k szemszögéb l fontos lenne az ellentmondásos
információk tisztázása, így kérjük, segít együttm ködésüket egyben javasoljuk az
ajánlattételi határid módosítását is a megfelel és korrekt ajánlatok kidolgozhatásának
érdekében!
Válasz:
A fenti válaszok alapján szükségessé vált az ajánlattételi határid módosítása. A
módosításra vonatkozó korrigendum feladásáról Ajánlatkér a kiegészít tájékoztatás
megküldésével egyid ben gondoskodott.
Érdekl dnék, - várható az ajánlattételi határid módosítása, kitolása?
Eddig err l egyéb értesítést nem kaptunk.
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Válasz:
Az Ajánlatkér 2017. július 12. napján küldte meg az Érdekl
Gazdasági Szerepl k
részére a feladott korrigendumot. Az ajánlatok bontásának dátuma: 2017. július 20.
napján 10.00 óra.
Fenti kiegészít tájékoztatás valamennyi ajánlattev nek egyidej leg, közvetlenül
megküldésre kerül.
Budapest, 2017. július 14.
Tisztelettel:
dr. Vörös Katalin
ügyvéd
felel s akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Ajánlatkér megbízásából

A felel s akkreditált közbeszerzési tanácsadói tevékenységr l szóló 14/2016. (V.25.) MvM
rendelet 6. § (6) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve az ajánlati felhívást is
tartalmazó teljes ajánlattételi dokumentációt (közbeszerzési dokumentumokat) ezúton
ellenjegyzem:
Név: dr. Vörös Katalin
Lajstromszám: 00441
Levelezési cím: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A
E-mail cím: kozbeszerzes@ratkynet.hu

5

